Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014
Ordinær generalforsamling i UNF Danmark i Aarhus, 8.-9. marts 2014

1. Valg af dirigent
KMI valgt som dirigent.
2. Valg af referent
JAM valgt som referent.
3. Valg af to stemmetællere
MNA og AME valgt som stemmetællere.
4. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten skal afgøre om generalforsamlingen er rettidig indkaldt og om dagsordenen
er udsendt rettidig. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen indkaldes minimum 3
måneder før afholdesen og dagsordenen skal udsendes mindst 2 uger før afholdelsen.
CNP har udsendt en indkaldelse d. 7. oktober 2013 og dagsordenen d. 22. februar 2014,
så generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dagsordenen er udsendt rettidigt.
Ændring til dagsordenen: Punkt 7 e) Internationalt tilføjes, således at den ligger mellem
PR og sponsor.
Dagsorden godkendes med denne ændring.
5. Status fra medlemsforeningerne (Bilag 1)
a) Aalborg, ved EGY:
UNF Aalborg er i år 2013 blevet mindre i forhold til i år 2012. Antallet af medlemmer i år
2013 er 1/3 af antallet af medlemmer i 2012. Dette skyldes formentlig at der har
været halvt så mange arrangementer og under halvt så mange arrangører. Der er dog
kommet mange nye, som i løbet af de kommende sæsoner vil blive erfarne. Siden den
fælles bestyrelsesweekend har Aalborg valgt at omstrukturere sig. Dette gøres ved at
have grupper, der påtager sig uddelegerede opgaver fra bestyrelsen. Det har virket
relativt godt, og anbefales fra Aalborg som en fornuftig måde at gøre det på.
Derudover er der blevet ryddet op i interne dokumenter og wiki’en er blevet opdateret
med relevant information. Overdragelsesdokumentet til nye bestyrelser er også blevet
forbedret. Til slut nævnes, at økonomien ser godt ud – der er budgetteret med store
arrangementer for det kommende år, som blandt andet kan bruges til at få store
foredragsholdere fra fx USA til at holde foredrag (udgiften ville være i form af
transport, ikke betaling til foredragsholderen).
b) Aarhus, ved KBE:
Det har været et godt år i Aarhus med rigtig mange nye arrangører, som blandt andet
har ført til, at der har været et naturligt generationsskifte. Der er blevet afholdt 40
arrangementer siden sidste generalforsamling og der har været ca. 3.100 besøgende i
løbet af året. Det er færre end tidligere, men den nye bestyrelse vil arbejde på at
reklamere bedre for arrangementerne. Der er kommet flere folkeskolearrangementer i
løbet af 2013. Der har desuden været naturvidenskabelige workshops med fokus på
hverdagen (for eksempel arrangementer om ost, slik, løsning af en Rubiks Cube), som er
blevet afholdt med stor succes. Herudover har der været stort samarbejde eksternt,
blandt andet med ungdomsskoler i Aarhus-området og biblioteket i Aarhus. Dette giver
en bredere udbredelse af naturvidenskaben. Der havde været planlagt Science Club,
som gik ud på at 20 folkeskoleelever meldte sig til 4 forskellige workshops i løbet af
foråret og prøvede kræfter med forskellig naturvidenskab. Der var dog ikke nok
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tilmeldinger, så disse blev ikke afholdt, men de planlagte workshops er blevet brugt i
andre sammenhænge. Økonomisk ligger Aarhus stabilt, men er ikke så gode til at få
brugt deres penge. Der skete et bankskift i januar fra Danske Bank til Nordea, hvilket er
rigtig godt. Socialt går det super.
c) Odense, ved MLK:
I Odense går det godt. Der har været stigning i antallet af arrangementer, og dermed
også antal deltagere, både fra universiteter og gymnasier. Der har været et
generationsskifte idet der er kommet mange nye arrangører. Gennemsnitsalderen er
dermed faldet lidt. Der har været fokus på PR for universitetsstuderende og
gymnasieelever. UNF har derfor været repræsenteret ved bl.a. åbent hus ved Syddansk
Universitet, Sundhedsmekka og Science Rally, så foreningen bliver mere synlig lokalt.
Det vil formentlig vise sig i den kommende sæson om dette har virket. Der har været et
økonomisk overskud, så næste år vil Odense fokusere på større studieture for at få
brugt nogle penge. Odense har fået nyt kontor på Syddansk Universitet. Dette kontor
deles med andre, men er til gengæld større end det gamle. Der er en positiv holdning til
kontoret.
d) København, ved MVJ:
I København har der været stor fremdrift i forhold til sidste år. Der har været en
indtægtsstigning på omkring 90.000 kr. og en medlemsstigning der svarer til ca. 12
gymnasier. Der har været 3.500 deltagere til de vildt fede arrangementer, der er blevet
afholdt. Eksternt ser det altså rigtig godt ud. Internt er der blevet gjort en indsats for
at arrangørerne kunne lære hinanden godt at kende. Dette er blandt andet sket
gennem oprettelse af grupper. Der er kommet fokus på fremtidssigtede planer, da der
er for mange kortsigtede løsninger som det er nu – UNF København ser altså godt ud
udefra, men der er mange ting, der skal ordnes indefra, hvilket den nye bestyrelse
tager fat på. Der har været et overskud på ca. 120.000 kr. i regnskabet. Dette er sket
på grund af en stigning i indtægter – der har været en kommunal støtte på 80.000 kr.
og der er kommet ekstra medlemsgymnasier. Der er budgetteret med et underskud til
næste år, hvor UNF København ikke vil få kommunal støtte, da de ikke længere er
støtteberettigede.
6. Status fra Camps og studieture (Bilag 1)
a) Fælleskoordinator, ved MGS:
MGS har været fælleskoordinator siden sommerferien. Denne post indebærer at hjælpe
camps så meget som muligt med bl.a. intern koordinering og økonomi. Derudover er
fælleskoordinator ansvarlig for tryk – at få det samlet ind, gennemset og sendt ud,
hvilket er sket for dette års camps. Herudover kommer der senere hen en opgave med
at koordinere med camps angående deltageroverlap. Der er meget kontakt med camps,
og det er en hyggelig post.
b) Chemistry Camp, ved KBE:
Det går godt på Chemistry. Der er kommet 115.000 kr. i sponsorater indtil videre, så det
lille budget er i hus, når man regner deltagerbetalinger med. Der har været afholdt
arrangørweekend, hvor arrangørerne er blevet rystet sammen. Der er styr på lokaler,
og maden vil måske blive lavet af arrangørerne i campugen. Der er kommet 19 ud af 54
tilmeldinger indtil videre. Det sociale og faglige program er næsten helt færdigt. De
faglige har afholdt to arbejdsweekender og har afprøvet alle laboratorieøvelser.
Arrangørerne glæder sig til campen.
c) Fysik Camp, ved CKI:
Det kører stille og roligt. Der er indtil videre kommet 155.000 kr. ind i
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sponsorindtægter, så det lille budget er nået og de er på vej mod det store budget. Der
er styr på lokaler i Aarhus, de faglige er godt i gang og der er planlagt en faglig
weekend til fx afprøvning af forsøg. Der er lagt fagligt og socialt skema. Der bliver
Disney-tema og det bliver godt. Der er hyttetur i slutningen af april, hvor alle på crewet
forhåbentlig kommer tæt på hinanden og bliver klar til campen.
d) GDC, ved CHJ:
GDC har lidt problemer med at få sponsorater, udover penge, der er reserveret til
foredragsholdere og fest. Derudover går det godt – der er booket lokaler, og der er
mad fra et cateringfirma, der vil lave maden gratis. Der er arrangørweekend om to
uger. Det er 10. år der afholdes GDC, og der gøres et forsøg på at gøre GDC nyt – med
nøgleordene større, vildere, bedre.
Kommentar (MDE): Hvordan passer større, vildere, bedre med ikke at have så mange
penge?
Svar: Det har hele tiden været planen med større, vildere, bedre, også før problemet
med at få sponsorater blev klart. Men det vægtes højt, at der skal mange deltagere
med.
Kommentar (DIT): Hvor mange tilmeldinger er der indtil videre?
Svar: Omkring 40 tilmeldte.
e) Matematik Camp, ved MOA:
Det går rigtig godt med Matematik. Der er 5 highlights. Første highlight er, at der i år er
arrangeret en studietur til DSB, hvilket er et nyt koncept på Matematik Camp. Andet
highlight er, at der er blevet lagt en ekstra dag ind, så campen nu strækker sig over 8
dage. Tredje highlight er, at man er gået fra fire undervisningsforløb til tre. Fjerde
highlight er en lækker aftale med Institut for Matematiske Fag (IMF) på KU, som
indebærer at IMF dækker hele det store budget, hvilket har resulteret i at der ikke er
blevet søgt nogen sponsormidler. Femte highlight er, at der allerede er 30 tilmeldinger.
Kommentar (MKJA): Hvordan hænger det sammen at fjerne et undervisningsforløb når
der er mere tid?
Svar: Det fjerde forløb var et valgfrit forløb sammen med et andet, hvilket betød at
man skulle vælge mellem de to. Nu er alle de resterende tre undervisningsforløb bare
blevet obligatoriske.
Kommentar (MVJ): Når nu IMF dækker det store budget, og der allerede er mange
tilmeldte, vil man så overveje at tage flere deltagere med?
Svar: Det er blevet overvejet, men man har valgt ikke at udvide med flere deltagere –
det er jo meldt ud at der skal være 50 deltagere, og aftalen med IMF indebærer at der
skal være 50 deltagere. Dette holdes der altså fast i.
f) Science Show Camp:
Der var ingen repræsentanter fra campen til stede, men man kan læse bilaget.
Umiddelbart går det godt med arrangørteamet, som har afholdt arbejdsdage. Det
faglige går også godt, men der er ikke kommet nogen sponsorater ind endnu. Det bliver
der arbejdet på. De har dog en underskudsgaranti på 150.000 kr., som de helst ikke må
bruge af.
Kommentar (FEL): Hvad er konceptet med campen?
Svar (SOM): Campen er en tværfaglig camp mellem fysik og kemi, men med et fokus på
formidling. Man skal lave shows, men også fokusere på teorien bag. Så der bliver meget

UNF Danmark
c/o H.C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
www.unf.dk

formidlingsfokus, så man til sidst selv kan lave et Science Show.
g) SDC, ved LMH:
Der har været lidt opstartsvanskeligheder, da DTU ikke kunne skaffe computere, hvilket
var problematisk. Den teknisk ansvarlige har dog fundet nogle computere, som UNF må
beholde efter campen. Disse computere kan lige præcis det, der skal bruges på SDC.
DTU giver ikke nogen penge til campen, men vil dække nogle poster. Indtil videre har
der ikke været nogen positive tilbagemeldinger på de udsendte sponsoransøgninger,
men nu hvor DTU forhåbentlig står bag dem, burde det se lysere ud.
h) Bruxelles Studietur, ved JEP:
Studieturen har pt. ingen penge, men der kommer formentlig en aftale med en god
kontakt i Bruxelles. Deres årsbudget er på et par milliarder kroner om året, så de vil
måske give nogle penge. Der bliver snart holdt møde, og der vil blive annonceret bredt
pr. 1. maj.
Kommentar (SOM): Hvornår afholdes studieturen?
Svar: 20.-27. juli i år.
Kommentar (NSK): Hvad menes der med at der annonceres bredt?
Svar: Der er en aftale med universiteterne i København om at annoncere det for alle
studerende, og der håbes på at lave lignende aftaler med de andre universiteter.
Kommentar (FEL): Hvad skal man lave på studieturen?
Svar: Man skal høre fra lobbyforeninger og videnskabsfolk, fx om videnskabspolitik.
Studieturen skal bl.a. give et indblik i hvordan man holder styr på store projekter,
hvordan medicinalindustrien og politikerne må arbejde overfor hinanden osv.
7. Status fra nedsatte udvalg og grupper (Bilag 1)
a) NTS-kontakt, ved JEP:
NTS står for det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed. Der sker ikke så meget
for tiden, da de er ved at flytte til København, men endnu ikke har lokaler. Den 20.-21.
marts afholdes Big Bang konference for naturfagsundervisere, hvor UNF er
repræsenteret.
b) Danish Science Factory kontakt, ved JEP:
Tidligere hed de Dansk Naturvidenskabsformidling. De arrangerer blandt andet Unge
Forskere. Det planlægges at Unge Forskere skal være den største konkurrence i år, og
der er allerede en masse tilmeldinger. Der er finale den 27.-29. april, hvor UNF har en
stand. Koordinatorerne er blevet kontaktet angående standens indhold. KRK er ansat
hos dem og de har kontor samme sted som JEP skriver speciale, så der er god dialog
mellem UNF og Danish Science Factory. De arrangerer også Naturvidenskabsfestivalen.
Kommentar (RTR): I forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen vil Ravi også blive
hentet ind.
Kommentar (MVJ): UNF deltager også i et event på Stor Scene, Science Slam, i
forbindelse med Unge Forskere.
c) Web, ved RTR og DBR:
Web laver rigtig meget for tiden. Der er en ny struktur i opsætning af ting. Alting
hænger lige nu i en sky over Ballerup, hvilket i praksis betyder at der er mindre nedetid.
Det kan dog godt gå ned, hvis der kommer 200.000 mails til UNF inden for kort tid. Der
arbejdes på Django – ny datastruktur og nyt design. Der mangler folk til at lave
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benarbejde i forhold til design af den eksterne hjemmeside. Derudover arbejdes der på
redesign af intranettet. Det kører godt – der er kommet et billedgalleri op, hvor der
ligger billeder, som det giver mening at dele i UNF. Hvis man har nogle liggende skal man
have fat i nogen med serveradgang, så de kan samles. Sidste webweekend var der ca.
10 der kom til, så det var positivt. Der er webweekend igen om 4 uger, og der er et
ønske om at folk bliver ved med at dukke op.
d) PR, ved AAN:
PR er en nyoprettet gruppe siden Vintermødet. Der er tovholdere/kontaktpersoner fra
alle lokalforeninger udover Aalborg. Indtil videre er tiden mest gået med opstart, men
der har været afholdt skypemøde ca. hver anden uge. Der er blevet lavet en FAQ til
hjemmesiden, som sendes til den nye bestyrelse til godkendelse, hvorefter den sendes
videre til web. Derudover har PR indsamlet pausefisk (diasshows) fra lokalforeningerne,
så de forskellige lokalforeninger kan blive inspireret af hinanden. Der arbejdes også på
reklamevideoer. Der arbejdes på to i København og en i Aarhus, men i København
mangles der en animator til at hjælpe med en af videoerne (hvor der er manuskript til).
I Aarhus ønsker man klip fra camps og arrangementer. Derudover mangler der forslag
til en ny København-film. PR er klar med noget arbejde, som de gerne vil uddelegere.
Kommentar (MKJA): I Aalborg er der en PR-gruppe på vej, og så skal der nok komme en
repræsentant fra Aalborg.
Kommentar (AKH): Der mangler en animator til en film?
Svar: JA! Så kontakt PR, hvis man har den mindste smule viden og interesse.
e) International, ved MEM:
Der er blevet oprettet en international gruppe, så der nu er lidt flere folk inde over
international. Lige pt. er gruppen i opstartsfase. Der er helt nye projekter samt PR for
andres projekter, som kan implementeres i Danmark under UNF. Science Photo Contest
(SPC): Der opfordres til at bruge nogle af de gode billeder herfra, fx som pausefisk til
foredrag. UNF må bruge billederne gratis. European Science Day for Youth (ESDY)
afholdes snart. MEM har været på et seminar om at søge EU-midler. Han har en tyk bog
der beskriver processen, men pointerer, at man skal lade være med at søge disse midler
til UNF projekter – de vil nemlig ikke støtte projekter, som er lavet før, så det er noget
rod i forhold til fx camps. UNF har deltaget i to generalforsamlinger, MILSET World og
MILSET Europa. Der skete ikke så meget spændende i forhold til UNF, og det var helt
stille og roligt.
f) Sponsor, ved LIG:
Der mangler ny(e) sponsoransvarlig(e). LIG foreslår at man flytter at finde ny
sponsoransvarlig fra generalforsamlingen til sommermødet, da det passer bedre ind i
sponsorkalenderen. LIG vil meget gerne hjælpe dem, der overtager. I 2013 er der
kommet 7 sponsorater ind, hvilket har givet 245.000 kr., men da der også er blevet
arbejdet på nogle løse ender fra tidligere sæsoner om ikke at få indsendt gamle
regnskaber, er der kommet sponsorindtægter ind på 350.000 kr. For år 2014 er der
indtil videre kommet 4 sponsorater ind, som samlet har givet 55.000 kr.
Kommentar (NSK): Hvordan er året for sponsor?
Svar: LIG har rykket kalenderen lidt, så man først søger for året 14/15 i januar, den
næste runde ligger i marts, og herefter kan man søge virksomheder omkring maj, da de
svarer hurtigt. Nogle sponsorater kommer først efter de er blevet søgt til, når man har
sendt rapporter ind. Der er overordnet set et halvt år med sponsorsøgning, og efter
det halve år skal der sendes takkebreve.
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g) Hof-kontakt, ved CNP ud fra HSR’s skriftlige status:
Der er sendt julekort og fødselsdagskort til kronprinsessen. UNF har desuden modtaget
julekort. CNP har været til nytårskur i januar. Der skal findes en ny hof-kontakt, da HSR
ønsker at træde af.
Kommentar (RTR): Kan CNP ikke være ny hof-kontakt?
Svar: Det skal helst være en fra bestyrelsen.
Kommentar (LIG): Burde det ikke være en fra København, idet det passer bedre med
post til UNF DK?
Svar: Det er ikke nødvendigt, da DKs postkasse tjekkes regelmæssigt nu.
Kommentar (MEM): Kræver det en separat person?
Svar: Det kræver en person, der vil beholde posten længe, fordi de skal have kontakt til
hoffet. Det skal desuden helst være en, der ikke er alt for ung.
Kommentar (RTR): I forbindelse med Ravi-besøget fra NASA er der ønske om at involvere
kronprinsessen, men der er mangel på ideer til hvordan man gør dette bedst, så ideer
modtages gerne.
Kommentar (CKI): Hvad er hof-kontaktens opgaver?
Svar: Man skal sende julekort, sende fødselsdagskort (5. februar), modtage julekort og
have kontakt med hoffet. Man skal være UNFs officielle vej til kontakt med hoffet. Man
skal kunne spørges til råds angående svar på invitationer til fx nytårskur. Det er ikke en
vildt arbejdstung opgave i UNF.
8. Formandsberetning, ved CNP
Da bestyrelsen stillede op, var det kun en enkelt, AFR, der havde siddet i bestyrelsen
før. Det har været et udfordrende, men meget lærerigt år.
På første arbejdsweekend snakkede bestyrelsen om hvilke mål der skulle være for det
kommende år. Et af målene var ’ikke at fucke op’. Det lyder måske lidt sølle, men med
en forening med over 5.000 medlemmer og et budget på omkring en halv million, er
foreningen ikke noget der styrer sig selv, så egentlig var det vel i grunden et okay mål.
2013 har været det 12. år i træk med Science Camps, hvor 4 camps blev afholdt med
stor succes – SDC i Aalborg, Matematik og Chemistry på AU og GDC i Viborg. Stor tak til
arrangørerne på de forskellige camps og tillykke med det flotte stykke arbejde. Det gør
en forskel for gymnasieelever. Planlægningen af camps 2014 er godt i gang, og det
bliver stort med 6 camps og Bruxellesturen.
I 2013 har UNF også skulle repræsenteres udadtil. Det har blandt andet været til Unge
Forskere finalen, hvor UNF København trådte til og bemandede standen, til Big Bang
konferencen, som henvender sig til undervisere i naturvidenskabelige fag og
matematik, til MILSET Europa (to repræsentanter) og MILSET World (en repræsentant),
DUF delegeret-møde (to repræsentanter), til overrækkelse af formidlingsprisen (en
repræsentant) samt til Dronningens Nytårskur (en repræsentant).
Der har været mange mailkorrespondancer. Der har været afholdt camps og
landsmøder – og bestyrelsen mener selv, at de egentlig ikke har ’fucked op’.
Der var dog også andre mål end dette. De var beskrevet i tre punkter:
Først og fremmest at styrke fællesskabet i UNF på tværs af lokalforeninger. Det kan
være svært at vedligeholde et fællesskab, især med flere og mange nye arrangører. Det
er håbet, at nye arrangører føler sig godt modtaget, både i lokalforeninger, men også
nationalt til landsmøder og på camps. Bestyrelsen prøvede at styrke fællesskabet ved
at arrangere et ekstra landsmøde, nemlig Vintermødet. Dette var en ekstra chance for
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at møde hinanden. Derudover var det centralt med kurser på mødet. Der blev også
afholdt fælles bestyrelsesweekend, hvor lokalforeningernes bestyrelser og DK
bestyrelsen var samlet. Der var lagt fokus på erfaringsudveksling, så man kunne få
ideer og hente inspiration hos hinanden.
Andet fokuspunkt var oplysning om DK bestyrelsen og generelt bedre kommunikation.
Dette prøvede bestyrelsen at gøre, bl.a. ved et oplæg om UNF DK på Vintermødet og
gennem en nyhedsmail, der blev udsendt sammen med referat fra bestyrelsesmøder.
Under forbedring af kommunikation kan dette stadig gøres endnu bedre – det ønskes,
at arrangører har det godt i foreningen, så vi skal behandle hinanden med respekt,
både til møder, men måske især over mail. På den måde får vi gladere arrangører, der
har mere mod på at lave frivilligt arbejde. Det er desuden vigtigt at sige fra, når man
har påtaget sig for meget. På sommermødet var der et punkt om idéudvikling. Man bør
have dette i tankerne og prøve at udvikle nye koncepter, også selvom det ikke
udmunder i et drømmeprojekt lige med det samme. Ideerne fra ideudviklingen blev sat
op som punkter, og bl.a. er genoprettelsen af PR-gruppen et resultat af denne proces.
Den internationale gruppe er også blevet styrket herefter, og vi ønsker at en
sponsorgruppe også kan komme til live – hermed en opfordring til at være med i denne
gruppe.
Tredje mål angik DUF Kapitel 2 samt sekretariat. I forhold til DUF fandt bestyrelsen ud
af, at det ikke er helt udelukket at komme i Kapitel 2 – det kræver, at UNF bliver en
mere demokratisk forening. Det arbejdes der videre på. I forhold til sekretariatet er
bestyrelsen ikke umiddelbart kommet videre, men der har været arbejdet på en model,
hvor man kunne afprøve det ved at leje timer hos en anden forenings sekretariat. Det
virkede som en realistisk udvej, men i december kom det frem, at det ikke kunne lade
sig gøre alligevel. Dog har DK bestyrelsen udbredt ideen om at få et sekretariat, så den
almene arrangør ved, at der er forslag om et sekretariat. Dette vil formentlig blive
diskuteret videre ved indkomne forslag.
9. Kassereren giver en økonomisk statusberetning og fremlægger det reviderede
regnskab til godkendelse (Bilag 2) og fremlægger budget for det kommende
regnskabsår (Bilag 3)

Årsrapport ved JPT (Bilag 2):
Ekstern revisor har bedømt økonomien, og den mest væsentlige sætning er: ”Revisoren
har ikke givet anledning til forbehold”. De store forskelle fra 2012 til 2013 er, at der har
været dobbelt sponsorindtægt i 2013 og at posten til landsarrangementer er steget
med ca. 40.000 kr. Der er kommet 20.000 kr. mere i kerneaktiviteter, og sammen med
det ekstra landsmøde gør det, at vi med de ekstra sponsorindtægter igen i år får et
overskud på ca. 95.000 kr. ligesom sidste år.
I forhold til camps bemærkes det, at ikke alle regnskaber er gået i 0.
GDC: Der er hævet underskudsgaranti før regnskabet var helt ordentligt, så der er
kommet flere penge ind, end det var meningen. Det skal helst undgås, men er ikke et
stort problem.
SDC: Overskud i støtte fra AAU, som går videre til næste års camp (GDC) så det er fint.
Matematik: Går i 0.
Chemistry: Har over 0 – en foredragsholder fik dobbelt refusion, man prøvede at
kontakte ham, men han svarede ikke. Altså blev det posteret som en uforudset udgift,
men foredragsholderen refunderede den ene refusion i midten af december, hvilket
gav et overskud. Der er ikke så meget at gøre ved det.
Web: Der har været brugt færre penge på IT services, men der har til gengæld været
afholdt møder.
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International: MEM sørgede for et sponsorat på 10.000 kr. og der blev ikke sendt nogen
på International Science Summer Camp, så der har været brugt færre penge. Dog har
der været mere aktivitet i forhold til MILSET.
Administrationsudgifter: Transportudgiften er blevet højere. Dette skyldes at
bestyrelsen har mødtes oftere, og haft færre skypemøder.
Der var flere individuelle medlemmer under 30 år sidste år, men der var også færre
camps i år.
Kommentar (MFM): Hvad dækker transport, indland?
Svar: Transport til kurser, køretur til lufthavnen osv.
Kommentar (MEM): Der er en fejl i regnskabet under international, da Expo Science
Europe 2012 figurer som Expo Science International (de to arrangementer afholdes
skiftevis).
Svar: Det er ikke noget stort problem, da det er meget lignende arrangementer.
Kommentar (NSK): Var der udgifter til Fysik Camp, som ikke blev afholdt?
Svar: Nej, men der var bilag fra Robot Camp, og disse er kommet under finansiering af
egne projekter. Sponsorater til fysik blev sendt tilbage, da campen lukkede.
Ekstern revisor, Arne:
Har reelt ingen kommentarer til regnskabet, det er i udmærket tilstand. Dog én
kommentar: det kan være svært at få fat i udbetalingsbilag fra sponsorer. Derudover
en kommentar til camps – regnskabsmaterialet skal frem i tide. Fremtidige
campkasserer skal vide, at det er meget vigtigt, at det skal færdiggøres og ikke blot
skal lades ligge til campen er slut (selvfølgelig er der bilag efter camps, men de andre
bilag skal ordnes undervejs). Slutdatoen, som er sat til 1. oktober er svær at holde, men
det er ikke godt, når det først er færdigt i december.

Interne revisorer AME, JEP (se også Bilag 8):
Revisionens formål er ikke at afstemme på kroner og ører, man skal ikke lægge bilag
sammen og regne efter om det giver det rigtige (det gør den eksterne revisor). Jobbet
er at svare på, om det giver mening? Er retningslinjer blevet fulgt?
UNF DK har en rimelig sund økonomi, med et overskud på ca. 95.000 kr. og en
egenkapital på 833.000 kr. (hvilket svarer til to års drift).
Man skal huske, at der var en exceptionel høj sponsorindtægt i 2013, og det kommer
ikke bare til at ske igen næste år, så det skal man ikke budgettere efter.
Kommentar til bilag: Der skal IKKE være flere formål på samme bilag. Det giver
kassereren problemer. Man skal derfor ikke have fx både transport og porto på samme
bilag.
I forhold til camps: Der er generelt et fald i sponsorindtægter på samtlige camps. Nogle
camps har valgt at bruge af underskudsgarantien. De interne revisorer kender ikke de
specifikke aftaler, men umiddelbart er det en dårlig idé at bruge af
underskudsgarantien. Det gør også, at UNFDK skal lægge ud, hvilket giver problemer i
forhold til pengestrømmen. Blandt andet derfor er det godt at have til ca. to års drift
stående på kontoen.
Derudover ser det fornuftigt ud på camps, de har tilpasset sig godt til de færre
sponsorindtægter.
Kommentarer til de enkelte camps:
GDC: Datoen, der påføres på bilaget, skal være datoen for udgiften, ikke for den dag
bilaget er blevet sendt. Derudover manglede bilag 1-6 og en enkelt deltager har fået
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dobbelt refusion.
SDC: Der er ikke blevet noteret posteringer på bilag, så man kan ikke se på hvilken post,
de er blevet posteret. Det ville være rart at gøre fremover. Derudover har der været et
twist angående hvor mange penge deltagerne skulle have refunderet i transport –
nogle gange har refusionen dækket det, der overskred 100 kr., andre gange det, der
overskred 150 kr.
Matematik: Nogle bilag var udfyldt med blyant. Bilag skal skrives med blæk. En enkelt
deltager har desuden fået refunderet penge på baggrund af en dankortkvittering, det
går ikke. Originalbilletten skal indsendes, ellers kan man ikke rigtig se, hvad der er
blevet lagt ud for (selvom det for det meste er til at regne ud).
Chemistry: Der var en indtægt på grund af foredragsholderen, der refunderede sin
dobbeltrefusion. Yderligere kommentarer findes i bilag 8.
Anbefalinger fra interne revisorer: At fastlægge regler for refusion ved bøder fra
rejsekort samt mobilporto. Den kommende bestyrelse bør finde en klar politik omkring
dette. Mere fokus på sponsorindtægter – det er generelt gået ned for camps, og man
kan ikke forvente lige så mange sponsorpenge til lokalforeningerne til næste år, så det
er et vigtigt sted at sætte ind.
Man kan overveje at fastsætte et minimumskrav for campstandarder, men det er
formentlig ikke helt let, da det er forskelligt fra camp til camp. Det bør dog stadig
tages op til diskussion, da der ikke er noget ønske om en for ringe standard.
Husk desuden at skrive TBF’er på dem, der lægges ud for. Hvis man skal lægge ud for
mange, bør man skrive antallet af folk i stedet for TBF’er. Dette gør det også lettere at
vurdere, om et beløb er fornuftigt.
Hvis man er i tvivl om, hvordan et bilag skal udfyldes, så bør man spørge nogen om råd.
For eksempel kasserer eller formand.
Kommentar (RTR): Man må ikke udfylde med blyant, hvor står det?
Svar: Det er bare god skik.
Kommentar (RTR): Det virker som om det interne revision har gravet dybt for at finde
kritik (fx et bilag hvor 20 kr. for meget er overført pga. forkert sammenregning),
behøver man gøre så meget ud af det når det går godt?
Svar: Stilen fra tidligere år er blevet kopieret, men det kan godt gøres kortere og mere
kortfattet.
Svar fra Arne: DUF er meget nærtagende i forhold til hvad pengene bruges til, og der
kan komme kontrol på revisor fra DUF, så det er vigtigt at have petitesser med.
Kommentar (FEL): Opfordring om at koordinatorerne hjælper deres campkasserer, som
måske ikke har så meget erfaring. De skal ikke bare sidde med det alene.
Afstemning om godkendelse af regnskab til godkendelse:
For: 28 stemmer
Imod: 0 stemmer
Regnskabet er godkendt.

Fremlæggelse af budget ved JPT (Bilag 3):
Der er budgetteret i forhold til en lavere sponsorindtægt, da vi ikke kan være sikre på
at få en lige så høj indtægt igen. Det forventes at få samme indtægt fra DUF, da vi
søger det samme kapitel som udgangspunkt.
Der er blevet budgetteret op på projekter. Der er blandt andet snak om en pulje til
projekter, som man kan søge. Dette kan for eksempel være at give lokalforeningerne
smartphones, så de har mulighed for at bruge MobilePay. Derudover er der sat 50.000
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kr. af til et webdesign fra et eksternt firma.
Der er også budgetteret højere på kerneaktiviteter. Både international og web er der
sat flere penge af til, da der er et ønske om at der skal ske mere på disse punkter.
Kurser er blevet opdelt i en kursuspulje, hvor man kan søge om penge til at tage
eksterne kurser, samt interne kursusgebyrer, hvor eksterne folk kommer ind til UNFs
arrangementer.
Der er budgetteret højere på landsmøder – dette skyldes, at der kommer flere og flere
arrangører, og der derfor gerne skal være penge nok til store landsmøder.
Administrationsudgifter bliver på samme beløb som sidste år, da det er på
foreningsudviklingen der ønskes at sættes ind.
Der er blevet budgetteret med et underskud. Det er selvfølgelig godt med en stor
egenkapital, men med en non-profit frivillig organisation vil bestyrelsen gerne
budgettere med et underskud efter mange års overskud. DUF siger også, at det er godt
med et underskud.
Kommentar (MOA): Hvad er posten fortæring ved møder?
Svar: Internt revisormøde, møder med eksterne folk osv.
Kommentar (MOA): Der er sat flere penge af end sidste år på noget af administrationen,
på trods af det, der blev sagt.
Svar: Det er et beløb, der også bygger på årene før 2013.
Kommentar (MVJ): International er meget lav i 2013?
Svar: Skyldes bl.a. sponsoratet på 10.000 kr., som fremgår som en negativ udgift i
noten om internationalt i regnskabet.
Kommentar (MFM): Hvad er markedsføring i forhold til PR-gruppe?
Svar: Det har været interne foldere. Der er blevet budgetteret lidt forskellige steder.
Kommentar (MEM): International er ikke blevet budgetteret højere?
Svar: Nej, ikke højere end budgettet for 2013, men højere end udgifterne derfra.
Kommentar (CKI): Der er sat mindre af til transport til bestyrelsesmøder?
Svar: Der har været dyr transport i 2013, der er budgetteret med et gennemsnit af
udgifterne fra 2013 og 2012.
Kommentar (MVJ): Budgettet for sommermødet i København er højt, DTU refunderer
måske maden.
Svar: Der er budgetteret så der ikke mangler penge - fx hvis DTU ikke refunderer mad.
Kommentar (MNA): Sommermødet kostede 95.000 kr. i år, og der forventes samme
beløb næste år, det virker voldsomt.
Svar: Der har tidligere været 100 deltagere til sommermødet, sidste år var der 150, så
det dækker 50 procent flere arrangører.
Kommentar (DIT): Der kommer flere camps i 2014 end der var i 2014, så der kommer
formentlig flere nye arrangører til sommermødet.
Kommentar (SDH): Design til 50.000 kr. skal gennemtænkes, vi har jo også
designkompetencer i foreningen.
Kommentar (RTR) til SDH: Web tænker bestemt over de 50.000 kr., men det er vigtigt
med et godt design, da det er første indtryk man får når man kommer udefra. Web
ønsker at inddrage folk og få hjælp, men mener, at det er fornuftigt at få
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professionelle til at lave designet.
10. Valg af 1-4 uafhængige kritiske interne revisorer samt 1-2 revisorsuppleanter
Opstillede til posten som interne revisorer: AME, JEP, MNA, LGU (in absentia) og KIP (in
absentia).
Der stemmes først om antal. Hvis JEP og AME bliver valgt skal der også være andre, da
de ikke er uafhængige i forhold til Bruxellesturen.
Nuværende revisorer (AME og JEP): Arbejdet går ud på at man får tilsendt alle bilag fra
Arne. Herefter får man tid til at kigge alle bilag igennem, tjekke om de er i orden.
Herefter får man regnskabet, og skal vurdere bilag, bilags stand og regnskabet. Det
tænkes, at 4 interne revisorer er for mange, da det kan være svært at finde tid til at
mødes alle sammen, og det er muligt at der ikke er mere tid end halvanden uge til at få
det kigget igennem. Desuden er det besværligt med indsamling af for mange
underskrifter, så umiddelbart har to fungeret godt.
Afstemning om antal revisorer:
1: 0 stemmer
2: 3 stemmer
3: 22 stemmer
4: 2 stemmer
Blank: 1 stemme
LGU og KIP trækker sig, da de stillede op, hvis der manglede og det gør der ikke (MIL
opstillede og trak dem).
JEP, AME, MNA er valgt ved fredsvalg.
Revisorsuppleanter:
AME opfordrer folk, der er nysgerrige til at blive det. Så kan man holde øje med, hvad
det er.
JLB og LMH opstiller.
Afstemning om antal af revisorsuppleanter:
1: 0 stemmer
2: 26 stemmer
Blank: 2 stemmer
JLB og LMH er valgt.
Punktet blev genåbnet efter Punkt 13: ”Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, samt op til
3 suppleanter”
11. Fastsættelse af kontingent
DK foreslår at fortsætte med et kontingent på 0 kr. Vedtaget, da der ikke er nogen
indvendinger eller alternative forslag.
12. Indstilling af to repræsentantskabsmedlemmer fra hver medlemsforening for det
kommende år
Aalborg: COE, TDD
København: MVJ, EHK
Odense: MLK, SOM
Aarhus: SST, NBA
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13. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 3 suppleanter
7 personer stiller op til bestyrelsen:
 JPT genopstiller, da han synes det er spændende arbejde.
 RES har været længe i UNF, og føler at det er blevet hendes tur. Hun har tidligere
siddet i bestyrelse og været på camps, så hun har en god baggrund.
 CKI finder det spændende og ser gode udfordringer. Det bliver sjovt og lærerigt, og
han forventer at kunne sikre stabilitet i projekter, og få dem ført ud i livet.
 KBE har siddet tre år i Aarhus’ bestyrelse og har også været koordinator på camps.
Hun synes DKs arbejde lyder spændende, og vil gerne prøve kræfter med det.
 MIL har også siddet tre år i Aarhus’ bestyrelse, før det var hun to år i DK
bestyrelsen. Hun synes det er spændende arbejde, brænder for det og føler et
overskud til at vende tilbage.
 DBR har været i foreningen i mange år, har lavet camps, siddet to år i DK bestyrelsen
tidligere og lavet web. Da han snart er færdig med sin uddannelse føler han tid og
overskud til arbejdet.
 AME har været i foreningen i seks år. Han ønsker at være en del af den bestyrelse,
der er opstillet, og føler for projektet.
Stillere: AME (København, Aalborg), JPT (alle fire), KBE (alle fire), MIL (alle fire), RES
(København, Aarhus, Aalborg), CKI (København, Aalborg, Aarhus), DBR (alle fire).
Kommentar (NKR): Det er ikke nødvendigt at have alle fire lokalforeninger som stillere,
når man kun behøver to. Man er derfor ikke ringere stillet med to stillere end med fire
stillere.
Afstemning om bestyrelsens størrelse:
5: 0 stemmer
6: 0 stemmer
7: 28 stemmer
Da det er besluttet at vælge en bestyrelse på 7 personer, og 7 personer er opstillet,
bliver de alle valgt ved fredsvalg.
Suppleanter: GUN og RTR stiller op.
Afstemning om antallet af suppleanter:
1: 0 stemmer
2: 28 stemmer
GUN og RTR vælges som suppleanter ved fredsvalg.
11. Valg af 1-4 uafhængige kritiske interne revisorer samt 1-2 revisorsuppleanter
(punkt genåbnet)
Da AME er valgt ind i bestyrelsen, kan han ikke være intern kritisk revisor.
Der stemmes på ny om valg af revisorer: JEP og MNA stiller op.
Afstemning om antal interne kritiske revisorer:
1: 0 stemmer
2: 28 stemmer.
JEP og MNA er valgt ved fredsvalg.
Revisorsuppleanter vælges ikke om (og forbliver derfor JLB og LMH).
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14. Behandling af indkomne forslag (Bilag 4, 5, 6)
Ved afstemning omkring vedtægtsændringsforslag skal der stemmes med kvalificeret
flertal (⅔) – vedtagelse kræver mininimum 19 stemmer for, hvorfor blanke stemmer er
stemmer imod forslaget.
Bilag 4 – Vedtægtsændringsforslag stillet af JPT og JLB (ved JPT):
A) Omhandler økonomisk medbestemmelse i generalforsamlingen. Lige nu bliver der
fremlagt et budget – den eneste økonomiske magt generalforsamlingen har, er ikke at
godkende regnskabet, men der skal gå et helt år. Det er et forslag om, at
generalforsamlingen skal godkende et udkast til et budget, da der tidligere har været
problemer mellem bestyrelsen og repræsentantskabet, om budgettet skulle være
fastlåst.
Kommentar (MIL): Forslag om at droppe ’udkast til’ og i stedet bruge noteapparatet til
at forklare, at der med ’budget’ menes noget, der ikke er fastlåst.
Svar: Hensigten er det samme, så det er fint. Det er det ændrede forslag der stemmes
om.
Afstemning: Hemmelig.
For: 24 stemmer
Imod: 4 stemmer
Forslaget er vedtaget.
B) Ændring af ’medlemsforening’ til ’lokalforening’ for at vise strukturen i daglig
praksis. Ingen kalder lokalforeninger for medlemsforeninger. Grunden til, at de kaldes
medlemsforeninger var, at der var ønske om at komme i et bestemt kapitel i DUF, men
det er ikke muligt at komme i dette. Det er dermed mere et spørgsmål om hvorvidt
UNF DK er en paraplyorganisation eller ej – lidt er det dog en paraplyorganisation, da DK
skal samle lokalforeningerne, men samtidig har foreningen også egne aktiviteter.
Afstemning: Hemmelig.
For: 16 stemmer
Imod: 12 stemmer
Forslaget er ikke vedtaget.
C) Fjerne punkt om fastsættelse af kontingent fra dagsordenen. Dette forslag giver
mening, hvis det er lokalforeninger og ikke medlemsforeninger, men det kan også give
mening for medlemsforeninger, nu vi for andet år i streg har besluttet kontingent på 0
kr.
Afstemning: Hemmelig.
For: 13 stemmer
Imod: 15 stemmer
Forslaget er ikke vedtaget.
De resterende forslag (D, E og F) trækkes af JPT.
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Bilag 5 (MIL):
Forslag om arbejde med udformning af frivilligerklæring. Ideen er at have et dokument,
som man underskriver når man vælger at blive arrangør. Det skal definere, hvad det vil
sige at være frivillig i UNF. Dette er dårligt beskrevet i vedtægterne. MIL har skrevet
nogle ideer til indhold, men det er ikke det, der skal stemmes om – der skal stemmes
om konceptet, og om der skal arbejdes på en frivilligerklæring. Det vil blive en
arbejdsopgave for den kommende bestyrelse.
Afstemning: Hemmelig, simpelt flertal, da det ikke er en vedtægtsændring.
For: 27 stemmer
Imod: 1 stemme
Forslaget er vedtaget.
Bilag 6 (NSK):
Forslag om at give en arbejdsopgave til den nye bestyrelse om at udarbejde et konkret
forslag om et sekretariat. Forslaget giver mulighed for en prøveperiode. Ideen med
forslaget er at sikre, at det er noget den nye bestyrelse vil arbejde videre med.
Kommentar (RES): Hvis bestyrelsen arbejder med det, men kommer frem til at det er
urealistisk, skal der så stadig stemmes om en model til generalforsamlingen?
Svar: Ved ikke, men umiddelbart bør der godt kunne komme et realistisk bud.
Kommentar (NKR) til RES: Hvis bestyrelsen kommer frem til at det ikke kan lade sig gøre,
har de stadig gennemført deres opgave.
Kommentar (MDE): Skal bestyrelsen så bare kigge på det, og så sker der ikke mere før
næste år?
Svar: Der er listet ting i forslaget der skal være styr på, men derudover er det meget
åbent. Der skal være et konkret forslag klar til afstemning på generalforsamlingen, men
der er mulighed for at afprøve modellen i en prøveperiode.
Kommentar (AFR): Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, må bestyrelsen så ikke arbejde
videre på sekretariatet?
Svar: Jo, det må de gerne.
Kommentar (MNA): Er sikker på, at hvis bestyrelsen finder det vigtigt, så skal de nok
stille et forslag til næste år.
Svar: Indtrykket var, at det var en debat der blev genstartet, og det kunne være rart at
komme i gang med arbejdet frem for at diskutere.
Kommentar (MOA): Hvis forslaget forkastes, er det en hensigtserklæring om, at vi ikke
vil have et sekretariat.
Svar: Uenig.
Kommentar (MLK): Et nej i denne afstemning går til ikke at ville have et sekretariat.
Kommentar (MIL): Forslag om både at stemme om en hensigtserklæring i forhold til
sekretariatet samt en afstemning om det konkrete forslag, da det er synd at forkaste
ideen om sekretariat på baggrund af forslaget.
Svar: Synes det er en åben opgave, det er bare om de skal arbejde videre på det.
Kommentar (MNA): Skal der stemmes om forslaget eller om en hensigtserklæring?
Svar: Ønsker blot afstemning om forslaget.
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Kommentar (DIT): Det virker fornuftigt med en arbejdsopgave, det kunne være rart
hvis der skete noget til næste generalforsamling – og så kunne man stemme om det
konkrete forslag der.
Kommentar (MOA): Der bør stemmes om NSKs forslag, men derudover også afgive
stemmer om en hensigtserklæring.
Svar (fra KMI): Da det ikke er et korrekt indkommet forslag kan hensigtserklæring kun
tages på punktet evt.
Afstemning om det konkrete forslag: Hemmelig.
For: 12 stemmer
Imod: 13 stemmer
Blank: 3 stemmer
Forslaget er ikke vedtaget.
15. Sponsorfordelingsnøglen for regnskabsåret 2014 besluttes (Bilag 7)
Forslag til sponsorfordelingsnøgle fra DK: Samme fordeling som i 2013, dvs. 1/5 til hver
lokalforening og 1/5 til DK. Der er ikke andre forslag. Det er dermed vedtaget, at dette
er sponsorfordelingsnøglen for 2014.
16. Eventuelt
RTR: Afstemning om holdning til sekretariat – hensigtserklæring, både blandt
stemmeberettigede og blandt alle tilstedeværende. Der ønskes hemmelig afstemning.
Kommentar (MVJ): Forslag om at anden afstemning kun er for ikke-stemmeberettigede.
Svar (fra MLK): Nej, for nogle af de stemmeberettigede havde to stemmer, og det har
de ikke i anden afstemning.
Blandt de stemmeberettigede:
For: 17 stemmer
Imod: 11 stemmer
Dermed går de stemmeberettigede ind for hensigtserklæringen.
Blandt alle generalforsamlingens deltagere:
For: 60 stemmer
Imod: 14 stemmer
Blanke: 4 stemmer
Generalforsamlingens samlede opbud går ind for hensigtserklæringen.
Kommentar (MNA, stemmetæller): Skriv for eller imod når det er det, der skal stemmes
om, ikke fx ja.
17. Næste møde
Mødes igen næste år i marts til ordinær generalforsamling.
Nærmere dato fastsættes af bestyrelsen efter samråd med lokalbestyrelserne.
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18. Mødeevaluering
MEM: Standardiserede stemmesedler skal gerne være klar inden generalforsamlingen.
NKR: Rigtig rart med vedtægtsworkshop, og at man ikke tog diskussionen op igen på
generalforsamlingen dagen efter.
SOM: God dirigent, meget velforberedt og struktureret.
RTR: Tak til gamle DK-bestyrelse.
KMI (dirigent): Held og lykke til ny bestyrelse!

Referatet er godkendt og underskrevet d. 5. april 2014
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